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Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość mikroelementów w ro- 

ślinności użytków zielonych jest przedmiotem dużego zainteresowania 

nauki [1, 3-6]. Na.podstawie dotychczasowych badań nie można jednak 

określić zmian zawartości mikroelementów w runi w wyniku nawożenia. 

Istnieje w tym względzie więle sprzecznych danych w odniesieniu do 

poszczególnych mikroelementów [6, 10]. 

W większości przeprowadzonych dotąd doświadczeń nad zależnością 

między poziomem nawożenia mineralnego a zawartością mikroelementów 

w roślinności użytków zielonych badano wpływ azotu na tle jednako- 

wego nawożenia fosforowo-potbtasowego. Celem badań przedstawionych w 

niniejszej pracy było określenie zmian zawartości mikroelementów (B, 

Cu, Mn, Mo i Zn) w masie roślinnej dwóch różnych siedlisk łąkowych 

pod wpływem wzrastającego nawożenia NPK. Oprócz tego pnześledzono 
zmiany w zawartości mikroelementów w runi i ich form przyswajalnych 

w glebie z biegiem czasu prowadzenia doświadczeń. W obu doświadcze- 

niach prowadzonych w podobnych warunkach klimatycznych, natomiast 

różniących się żyznością gleby, a w tym i zawamtością przyswajalnych 

form mikroelementów, oraz składem florystycznym runi, stosowano jed- 

nakowe nawożenie. 
- 

METODYKA BADAN 

_ Doswiadezenie przeprowadzono w latach 1969-1977 na dwóch łąkach 

RZD w pobliżu Krakowa. W runi doświadczenia I (gleba lekka) domino- 

  

1 Pracą częściowo wykonana w ramach problemu węzłowego 09,4
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wała kupkówka pospolita. Glebę stanowiła gleba brunatna wyługowana 
o składzie mechanicznym piasku gliniastego. Jej górna warstwa (0-10 cm) 
zawierała 1,3%/0 materii organicznej oraz wykazywała pHkci = 5,2. Do- 
świadczenie II (gleba ciężka) prowadzono na łące z runią typu wiechlimy 
łąkowej i perzu właściwego na madzie pyłowej ilastej. Górna warstwa 
gleby zawierała 7,4%/, materii organicznej, a jej pHkc, wynosiło 6,3. 

W pracy omówiono wyniki uzyskane w 4 obiektach prowadzonych do- 
świadczeń. Dawki nawozów stosowane w tych obiektach podano w ta- 
beli 1. Nawożenie azotowe w formie saletry amonowej zastosowano w 

Tabela 1 

Schemat doświadczeń i dawki nawozów 

      

Roczna dawka w g/ha 

Obiekt N Р›О; К.О 
  

      

1969-1970 1971-1972 1973-1977 1969-1977 1969-1975 1976-1977 

0 (kontrola) 

NPK 60 90 135 40 70 105 
2NPK 120 180 270 80 140 216 
3NPK 180 270 405 120 210 315 

    

latach 1969-1975 w dwóch tenminach: 2/3 dawki na wiosnę i 1/3 dawki 
po zbiorze I pokosu, a w latach 1976-1977 w trzech terminach: 40% 
dawki na wiosnę, 30%/v dawki po I pokosie i 30%/0 dawki po II pokosie. 
Superfosfat pylisty (18%), a w latach 1969-1975 i skoncentrowaną sól 
potasową wysiewano w całości na wiosnę przed ruszeniem wegetacji, 
natomiast sól potasową w latach 1976-1977 stosowano w dwóch termi- 
nach: 2/3 dawki na wiosnę i 1/8 dawki po I pokosie. Doświadczenia zo- 
stały założone metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. 
Wielkość poletek wynosiła 50 mż. W każdym roku zbierano 3 pokosy 
siana. Wydajność suchej masy określono po wysuszeniu próbek zielonki 
w suszarce w temperatunze 65-707?C. 

Zawartość mikroelementów w materiale roślinnym oznaczono po spo- 
pieleniu na sucho powszechnie stosowanymi metodami kolorymetrycz- 
nymi. Zawartość tzw. przyswajalnych form mikroelementów w glebie 
oznaczono następującymi metodami: B — metodą Bergera-Truoga, Cu — 
metodą Westerhoffa, Mn — według Schachtschabela (odczynnik eks- 
trakcyjny o pH = 8,0) Mo — metodą Grigga i Zn — w wyciągu 0,1 n 
HCI. . 

OMÓWIENIE WYNIKÓW , 

W tabeli 2 przedstawiono średnią ważoną zawartość mikroelementów 
w runi za 9-letni okres badań zależnie od poziomu nawożenią mineral-



MIKROELEMENTY W RUNI t W GLEBIE W 9-LETNIM OKRESIE 349 
  

Tabela 2 

Suma plonów suchej masy runi i średnia ważona zawartość mikroelemetów w suchej masie 

za lata 1969-1977, 

  

A | | Mikroelement w ppm 
Obiekt Plon w t z ha — a a _ 

B Cu Mn Mo Zn 

    

Doświadczenie I (gleba lekka) 

0 31,95 | 11,5 8,4 120,3 0,55 94,5 
NPK 63,43 6,1 7,4 165,1 0,43 88,8 
2NPK 80,42 5,1 7,6 220,8 0,28 92,6 
3NPK 89,53 4,8 78 231,5 0,26 93,3 

Doświadczenie II (gleba ciężka) 

-0 48,84 18,4 9,4 53,4 0,60 78,0 
NPK 79,54 12,8 8,6 61,2 0,48 68,2 
2NPK 51,73 - 10,3 8,8 68,6 0,33 66,4 

  

3NPK 113,84 7.6 9,2 ` 75,2 0,23 64,6 

nego. Spośród badanych mikroelementów największe różnice między do- 
świadczeniami wystąpiły w zawamtości manganu, cynku i boru. Chociaż 
gleba w doświadczeniu II była zasobniejsza w mamgan i cynk niż gleba 
w doświadczeniu I (tab. 4), masa roślinna w doświadczeniu I zawierała 
„znacznie więcej tych mikroelementów. Przyczyny tego należy doszukiwać 
się m. in. w niższym pH gleby w doświadczeniu I. Kwaśny odczyn 
spnzyja pobieraniu manganu i cynku przez rośliny [8]. Zawartość boru 
1 miedzi w runi kształtowała się w doświadczeniu II na wyższym poziio- 
mie niż w doświadczeniu I i była dodatnio skorelowana z ich zawartością 
w glebie. 

(W miarę wzrostu dawki NPK maleje w obu doświadczeniach zawar- 
tość boru i molibdenu, a wzrasta zawartość manganu w masie roślinnej. 
Zawartość miedzi w runi nie zależy w większym stopniu od dawki na- 
wozów. Wpływ mawożenia NPK na zawartość cynku w roślinach był nie- 
jednakowy w obu siedliskach łąkowych. W doświadczeniu I z runią typu 
kupkówki pospolitej, prowadzonym na glebie lekkiej i kwaśnej, poziom: 
nawożenia mie wywierał większego wpływu na jego pobieranie pnzez roś- 
limy. W doświadczeniu II z runią typu wiechliny łąkowej i perzu właści- 
wego, prowadzonym na glebie ciężkiej o nieco mniejszej kwasowości, 

" wzrostowi dawki NPK towarzyszył miewielki spadek zawartości cynku 
w plonie. 

W literaturze п 0] można często spotkać się z poglądem, że nawożenie 
mineralne powodując wzrost plonów, może wpływać jednocześnie na obni- 
żenie zawartości mikroelementów w jednostce masy plonu w wyniku
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tuw. efektu rozcieńczenia. Jak widać z tabeli 2, plony suchej masy runi 
w obu doświadczeniach zwiększają się systematycznie w miarę wzrostu 
poziomu nawożenia. W obu naszych doświadczeniach natomiast tylko za- 
wartość boru i molibdenu była wysoko ujemnie skorelowana z plonem 
suchej masy, czyli obserwowany spadek zawartości tych składników w 
runi pod wpływem nawożenia mógł być, przynajmniej częściowo. wyni- 
kiem efektu rozcieńczenia w masie plonu. 

Zmiany zawartości mikroelementów w runi łąkowej pod wpływem na- © 
wożenia mogą być też spowodowane uproszczeniem składu florystycznego 
łąki. Nawożenie użytków zielonych wysokimi dawkami azotu eliminuje 
prawie całkowicie rośliny motylkowe oraz zioła i chwasty zasobniejsze 
w niektóre mikroelementy, szczególnie w bor i molibden, niż trawy [7]. 
W naszych badaniach nawożenie preferowało kupkówkę pospolitą w do- 
świadczeniu I oraz perz właściwy i wiechlinę łąkową w doświadczeniu II. 
W obu doświadczeniach wzrostowi udziału traw w plonie towarzyszy 
zmniejszanie się w runi zawartości boru i molibdenu. Wydaje się więc, że 
przyczyny spadku zawartości boru i molibdenu w runi w wyniku nawoże- 
nia należy doszukiwać się zarówno w efekcie rozcieńczenia w. masie plonu, 
jak i w zmianach składu botanicznego pokrywy roślinnej. 

Przy rozpatrywaniu wpływu nawożenia mineralnego na zawartość mi- 
kroelementów w runi trzeba też uwzględnić możliwość oddziaływania za- 
stosowanych nawozów na właściwości gleby, a w związku z tym i na wa-. 
runki odżywiania się roślin mikroelementami [5]. Dane w tabeli 2 wy- 
kazują, że pomimo wzrostu plonu i udziału w nim traw pod wpływem na- 
wożenia, zwiększa się wyraźnie zawartość manganu w roślinach. Jest to 
z pewnością spowodowane wzrostem przyswajalności manganu w wyniku 
obniżania się pH gleby wraz z podnoszeniem dawki NPK (tab. 4). Było to 
prawdopodobnie też jedną z głównych przyczyn, obok już wspomnianych 
(efektu rozcieńczenia i zmian w składzie botanicznym runi), zmniejszania 
się ilości molibdenu w roślinach wraz ze wzrostem dawki nawożów. W 
wielu doświadczeniach stwierdzono, że pobieranie molibdenu przez eee 
maleje równolegle z : obniżamiem się pH gleby [2]. 

Dane z tabeli 3 ilustrują pobranie mikroelementów przez rośliny z po- 
szczególnych obiektów w latach 1969-1977. Wpływ nawożenia na pobra- 
nie mikroelementów jest wypadkową działania tego nawożenia na wy- 
sokość plonu i zawartość w nim mikroelementów. Zawartość boru i molib- 
denu w roślinach jest ujemnie skorelowana z plonem. Stąd też pobranie 
tych składników stosunkowo najmniej zmienia się w wyniku nawożenia, 
natomiast ilość pozostałych mikroelementów, chociaż niejednakowo, znacz- 
nie wzrastała w miarę podnoszenia dawki nawozów. I tak np. w doświad- 
czeniu I pobranie manganu na obiekcie 3 (NPK) wzrosło w stosunku do 
obiektu kontrolnego za okres 9 lat o 16,9 kg, cynku o 5,3 kg i miedzi
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ol Tabela 3 

Pobranie mikroelemetów przez ruń w gramach z I ha za lata 1969-1977 
  

Obiekt B Cu Mn Mo Zn 
  

Doświadczenie I (gleba lekka) 

0 367 268 3844 17,7 3020 

NPK _ 388 472 10471 27,5 5631 

2NPK 409 615 . 17759 22,7 7449 

3NPK 427 704 20731 — 22,9 8355 

Doświadczenie II (gleba ciężka) 

0 900 458 2607 29,4 3812 

NPK 1023 690 -4865 38,2 5423 

2NPK 1006 867 6701 32,1 6486 

3NPK 864 1045 8558 26,0 7355 
  

o 0,44 kg w przeliczeniu na 1 ha. Odpowiednie wartości w doświadczeniu 

II wynoszą: 6,0, 4,5 i 0,59 kg. 

Wpływ czasu trwania doświadczeń na zawartość mikroelementów w 

runi i glebie zostanie omówiony па przykładzie obiektu kontrolnego (bez 

nawożenia) i obiektu z najwyższym poziomem nawożenia — 3 (NPK). Na 

rysunkach 1 i 2 przedstawiomo średnią ważoną (z 3 pokosów) zawartość 
_ mikroelementów w runi w poszczególnych latach doświadczeń, a w tabeli 

4 podano zawartość mikroelementów w glebie w warstwie 0-10 cm przed 

założeniem doświadczeń oraz po 2, 4, 6 i 9 latach. 

Zawartość boru w runi obu doświadczeń była różna w poszczegól- 

nych latach, np. w doświadczeniu I na obiekcie kontrolnym wahała się 

od 12,4 do 22,7 ppm, a ma obiekcie 3 (NPK) od 5,0 do 9,0 ppm. Pomimo 

to nie zaobserwowano wyraźniejszej tendencji do wzrostu lub spadku jego 

ilości w miarę upływu czasu. Badając zawartość przyswajalnego boru w 

glebie stwierdzono, że w doświadczeniu na glebie ciężkiej nieznacznie 

"wzrasta, a w doświadczeniu na glebie lekkiej nieco obniża się po 2 latach 

i następnie utrzymuje się na jednakowym poziomie. 

W obu doświadczeniach zarówno na obiekcie kontrolnym, jak i 3 
(NPK) można zauważyć, wprawdzie nieznaczny, ale prawiie systematyczny 

spadek zawartości miedzi w masie roślinnej wraz z czasem prowadze- 

mia doświadczeń. Należy podkreślić, że obniżanie się zawartości miedzi 

było prawie jednakowe w obu doświadczeniach, pomimo iż gleby pod 

doświadczeniami znacznie różnią się pod względem zawartości przyswa- 

jalnej miedzi. Nie uległa oma również zmianie w obu doświadczeniach 

w 9-letnim okresie badań. W związku z tym nie można na podstawie 
niniejszych badań wyjaśnić przyczyny spadku zawartości miedzi w runi 

w czasie prowadzenia doświadczeń.
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Zawartość manganu w runi z obiektu kontrolnego w doświadcze- 

niu na glebie lekkiej była w poszczególnych latach podobna. Natomiast 

ma obiekcie 3 (NPK), jak i w obu omawianych obiektach w doświadcze- 

niu na glebie ciężkiej jego ilość w roślinach wyraźnie wzrastała wraz 
z upływem czasu prowadzenia badań. Spowodowane jest to prawdopodob- 

nie wzrostem przyswajalnego manganu w wyniku obniżania się pH gleby 

(tab. 4). Zawartość przyswajalnego manganu w glebie kształtuje się ina- 

Tabela 4 

Zawartość przyswajalnych form mikroelementów w ppm i pHka gleby w warstwie 0-10 cm 
przed założeniem doświadczeń (1969 r.) oraz po 2 (1970 r.), 6 (1974 r.) i 9 latach (1977 r.) badań 

  

  

  

, Doświadczenie I Doświadczenie II 

Mikro- (gleba lekka) (gleba ciężka) 
element ` 

1969 1970 1974 1977 1969 1970 1974 1977 

Obiekt 0 (bez nawożenia) 

B 0,19 0.14 0,15 0,15 0,92 0,97 0,98 1,03 

Cu 1,4 1,4 1,5 Ls 8,5 8,2 8,4 8,1 

Mn 76,4 46,6 42,5 45,0 106,5 104,9 "100,5 114,0 

Mo 0,08 0,08 0,07 — 0,06 0,06 0,07 — 

Zn 13,0 14,4 16,6 14,6 345 31,7 35,7 35,0 

pH 5,2 4,7 4,6 4,6 6,3 5,8 5,5 5,6 

Obiekt 3 NPK 

B 0,19 0,15 0,14 0,14 0,92 1,17 1,31 1,30 

Cu 1,4 1,4 1,3 1,5 8,5 8,0 13 6,8 

Mn 76,4 73,8  , 46,0 30,0 106,5 96,5 120,8 131,0 

Мо 0,08 0,07 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08 0,08 

Zn 13,0 13,7 9,2 6,1 345 330 34,5 33,7 

pH 5,2 4,4 39 3,7 6,3 3,7 4,9 4,7 
  

t 

czej 'w obu doświadczeniach. W doświadczeniu na glebie lekkiej jego ilość 

maleje wraz z czasem trwania badań, co szczególnie wyraźnie możma 

obserwować na obiekcie 3 (NPK), a w doświadczeniu na glebie ciężkiej 

o wyższym pH jego ilość albo nie ulega zmianie (obiekt kontrolny), lub 
wzrasta. 

Z, analiz na zawartość przyswajalnego manganu w próbkach pobra- 
nych z głębszych warstw gleby 'wymika, że zmniejszenie się jego zawar- 
tości w glebie lekkiej w warstwie 0-10 cm nastąpiło nie tyle z powodu 

wyczerpywania gleby z tego mikroelementu, ile w wyniku przemieszcza- 

nia się z wierzchniej warstwy do głębszych poziomów. 

Zawartość molibdenu w glebie oraz w roślinach z obiektu kon- 
trolnego w obu doświadczeniach była podobna w ciągu 9 lat, matomiast 

23 — ZPPNR nr 242 .
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ilość Mo w rumi z obiektu 3 (NPK) malała. Przypuszczalnie było to spowo- 
dowane znacznie większym wzrostem kwasowości gleby na tym obiekcie, 
niż na obiekcie kontrolnym. 

Największe wahania w zawartości cynku w runi w poszczególnych 
latach wystąpiły na obiekcie kontrolnym ma. glebie lekkiej (79,8-118,8 
ppm). Pomimo to nie zaobserwowano wpływu czasu prowadzenia doświad- 
czeń na pobieranie Zm przez rośliny. Na obiekcie 3 (NPK) na glebie lekkiej 
zawartość cynku w glebie malała wraz z czasem trwania doświadczeń. 
Trudno wyjaśnić przyczynę tego zjawiska. Być może, że podobnie jak 
mangan — cynk uległ przemieszczeniu z wierzchniej warstwy gleby do 
głębszych poziomów w wyniku silnego zakwaszenia. 

WNIOSKI 

1. Zmiany zawartości niektórych mikroelementów w runi i ich form 
przyswajalnych w glebie pod wpływem nawożenia, jak i z biegiem czasu 
prowadzenia doświadczeń, zależały niekiedy od siedliska łąkowego i bywa- 
ły różne dla poszczególnych mikroelementów. 

2. W miarę wzrostu nawożenia malała, niezależnie od siedliska łąko- 
wego, zawartość boru i molibdenu a wzrastała zawartość manganu w runi. 
Ilość miedzi w roślinach nie zależała w większym stopniu od dawki NPK. 
Zależność zawartości cynku w roślinach od poziomu nawożenia była różna 
w obu siedliskach łąkowych. 

3. Zmiany zawartości mikroelementów w runi z biegiem czasu prowa- 
dzenia doświadczeń były wyraźniejsze na obiekcie nawożonym 3 (NPK), 
niż na obiekcie kontrolnym (bez nawozów). W czasie trwania badań stwier- 
dzono obniżanie się zawartości molibdenu i pewną tendencję do spadku 
zawartości miedzi, a wzrostu zawartości manganu w runi. Występowanie 
boru i cynku w roślinach nie zależało w większym stopniu od czasu trwa- 
nia doświadczeń. , 

4. Zmiany zawartości przyswajalnych form niektórych mikroelemen- 
tów w glebie w czasie prowadzenia doświadczeń na ogół mie korelowały 
ze zmianami zawartości tych mikroelementów w roślinach. 
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Е. Горлях, С. Стемпень 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЛУГОВОМ ТРАВОСТОЕ 

И ИХ УСВОЯЕМЫХ ФОРМ В 9-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ 

Резюме 

Целью соответствующих исследований было определение изменений в содержании 

микроэлементов (В, Си, Мп, Мои 7л) в растениях и почве в двух различных луговых место- 

обитаниях под влиянием повышающейся дозы МРК. Кроме того исследовали изменения 

в содержании микроэлементов в травостое и почве в период исследований. По мере роста, 

дозы МРК снижалось содержание бора и молибдена, а повышалось содержание марганца 

в растениях. Содержание меди не зависело от уровня удобрения, а влияние удобрения на 

‚содержание цинка было разным в каждом луговом местообитании. В ходе опытов уста- 

новлено, особенно при высоком уровне удобрения, повышение содержания марганца и из- 

вестная тенденция к снижению содержания меди и молибдена в растениях. Изменения со- 

держания усвоенных форм некоторых микроэлементов в почве в 9-летний период исследо- 

ваний в общем не коррелировали с изменениями содержания указанных микроэлементов 

в растениях. 
/ 

E. Gorlach, S. Stępień 

CONTENT OF MICROELEMENTS IN THE MEADOW SWARD 

AND OF THEIR AVAILABLE FORMS IN SOIL IN THE 

9-YEAR PERIOD OF THE DIFFERENTIATED MINERAL FERTILIZATION 
, 

Summary 

The aim of the respective investigations was to determine the content of 

microelements (B, Cu, Mn, Mo and Zn) in plants and soil in two different meadow 

sites under the influence of increasing NPK rate. Moreover, changes in the content 

of microelements in the sward and soil in the course of the investigations were 

studied. Along with an increase of the NPK rate decreased the boron and mo- 

lybdenum content and increased the manganese content in plants. The copper 

content did not depend on the fertilization level, whereas the fertilization effect 

on the zinc content was different in each meadow site. In the course of the 

investigations, particularly at a high fertilization level, an increase of the manga-
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nese content and a slight decreasing tendency in the copper and molybdenum content 
in plants were observed. Changes in the content of available forms of some 
microelements in soil in the 9/year period of the investigations were, as a rule, 
not correlated with changes in the content of these microelements in plants.


